
 
 

 
Zápisnica zo zasadnutia VV Sekcie VhT KST, 

zo dňa 22.10.2022 v Zázrivej. 
 
Prítomní: Mikuláš Letavay (ML), Vojtech Jeremiáš (VJ), Vladimír Gábriš (VG),  
                  Ján Klučka (JK),  Štefan Hudák (ŠH), Tomáš Goga (TG), Ján Legát (JLe) 
Ospravedlnený: Ján Lupták  
 
Program: 
1) Otvorenie 
2) Stav plnenia „Plánu činnosti sekcie VhT/KST pre rok 2022“ 
3) Plnenie a čerpanie rozpočtu Sekcie VhT v r. 2022 
4) Stav kvalifikácie a klasifikácie Sekcie VhT v r. 2022  
5) Rozpočet Sekcie VhT na rok 2023 
6) Príprava a schválenie Plánu aktivít Sekcie VhT na rok 2023 
7) Informácia o priebehu 23. VZ KST 
8) Prebratie funkcií novozvolenými členmi Sekcie VhT KST 
9) Stav prípravy 56. celoslovenského zrazu VhT KST  
10) Rôzne 
11) Diskusia 
12) Uznesenie  
13) Záver 
 
1) Otvorenie 

a. ML otvoril zasadnutie sekcie vysokohorskej turistiky (s-VhT) o 10:00 h. s vopred 
predloženým programom zasadnutia s-VhT. K predloženému programu neboli žiadne 
pripomienky. 
 

2) Stav plnenia „Plánu činnosti sekcie VhT/KST pre rok 2022“ 
a. ML informoval o realizovaných činnostiach s-VhT v zmysle „Plánu činnosti sekcie 

VhT/KST pre rok 2022“. 
b. VJ informoval o priebehu 62. ročníka Zimného prechodu roklinami Slovenského raja 
c. ML informoval o kurze inštruktorov VhT I. stupňa (IVhT-1s) 
d. ML informoval o priebehu Aktívu sekcie VhT vo Vrútkach zo dňa 23.4.2022 
e. ML informoval o priebehu 55. vysokohorského zrazu KST v Tatranskej Lomnici 
f. ŠH informoval o príprave 44. ročníka festivalu „Ľudia a hory“ 

 

3) Plnenie a čerpanie rozpočtu Sekcie VhT v roku 2022 
        ML informoval členov s-VhT o čerpaní rozpočtu s-VhT v roku 2022 

4) Stav kvalifikácie a klasifikácie Sekcie VhT v r. 2022 
a. ML informoval o stave kvalifikácie a klasifikácie s-VhT v roku 2022 



 
 

b. ML informoval o pláne pripraviť školenie o „Všeobecná časť trénerskej a 
inštruktorskej kvalifikácie“ s užším zameraním na problematiku KST 

c. ŠH informoval o aktivitách s-VhT v súvislosti s evidenciou školení Základov VhT (Z-
VhT) 

d. JLe preberie agendu ŠH s evidenciou Z-VhT (T: ihneď) 
e. TG v spolupráci s JLe pripraví návrh elektronizácie postupu evidencie Z-VhT 

 (T: Q1/2023) 
f. Vizualizácia Osvedčenia o absolvovaní kurzu základov VhT bola prítomnými 

odsúhlasená 
g. Osvedčenie o absolvovaní kurzu základov VhT bude vydávať JLe, po absolvovaní 

letnej aj zimnej časti Kurzu základov VhT. Zároveň bude viesť evidenciu absolventov 
Kurzu základov VhT pre potreby KST 

h. ML predložil osnovu pre školenia Z-VhT, ktorá prešla pripomienkovaním od IVhT-2,  

5) Rozpočet Sekcie VhT na rok 2023 
a. ML informoval o jednotlivých položkách v návrhu rozpočtu s-VHT na rok 2023 
b. ML zaradil do rozpočtu položky pre školenie IVhT-1, IVhT-2, IVhT-2 pre SVTS 

a Odborné semináre inštruktorov VhT II. a III. kvalifikačného stupňa. Požiadavka 
rozšírenia počtu školení v predbežnom pláne s-VhT v roku 2023, vyplynula z názoru 
niektorých členov VV zvýšiť aktivitu sekcií pri vzdelávaní v rámci KST. Rozšírenie 
počtu kurzov však závisí od poskytnutých finančných prostriedkov zo strany VV KST 
na vzdelávanie pre rok 2023 

6) Príprava a schválenie Plánu aktivít Sekcie VhT na rok 2023 
a. ML informoval, že zostaviť plán vzdelávacích aktivít s-VhT na rok 2023 je dosť 

problematický, vzhľadom na nejasné ceny v ubytovacích zariadeniach v budúcom 
roku 

b. ML informoval o pláne zorganizovať kurzy IVhT na Popradskom plese, prípadne na 
Zamkovského chate (za predpokladu „prijateľnej cenovej ponuky zo strany 
ubytovacieho zariadenia“), Odborných seminárov IVhT na Májekovej chate 

c. ML požiadal členov s-VhT o pomoc pri hľadaní ubytovacích zariadení na jednotlivé 
plánované kurzy  

d. ML predloží konkrétny plán vzdelávacích aktivít sekcie do konca novembra 

7) Informácia o priebehu 23. VZ KST 
a. ML informoval členov s-VhT o zásadných uzneseniach z 23. valného zhromaždenia 

KST zo dňa 4. – 5. júna 2022 
b. ML odporúča členom s-VhT naštudovať zápisnicu o uzneseniach z 23. Valného 

zhromaždenia KST, ktorá je dostupná na web stránke KST. 

8) Prebratie funkcií novozvolenými členmi Sekcie VhT KST 
a. ML informoval dosluhujúcich členov s-VhT o novozvolených členoch s-VhT 
b. TG preberá agendu tajomníka s-VhT 
c. JLe preberá agendu evidencie Z-VhT 
d. JK požiadal nových členov s-VhT o doplnenie údajov na webovú stránku  



 
 

9) Stav prípravy 56. celoslovenského zrazu VhT KST 
a. ML informoval o viacerých cenových ponukách oslovených hotelov, ktoré majú 

spoločenskú miestnosť, pričom predkladané cenové ponuky sú v intervale 40-50 eur / 
osoba / noc. 

b. Autocamping Tatranská Štrba požaduje za uzavretie reštaurácie úhradu ušlej tržby. 
c. Autocamping Tatranec (hotel + chatky) ponúka dohodu v termíne 29.6 – 2.7. 2023. Tu 

je obava z nedostatočných spoločenských priestorov  
d. Predbežne je zarezervovaný aj hotel Hutnik v Tatr. Matliaroch. V priebehu novembra 

bude rokovanie so zástupcami hotela o podmienkach organizovania zrazu. 
e. Existuje obava, že pri vysokých hotelových cenách sa môže stať, že do hotela sa 

ubytuje minimum účastníkov Zrazu, nakoľko si nájdu ubytovanie individuálne 
f. VJ informoval o prebiehajúcich rokovaniach v hoteli Morava o predĺžení nájomnej 

zmluvy s terajším nájomcom. Avšak k predĺženiu nájomnej zmluvy s terajším 
nájomcom definitívne nedôjde. 

10) Rôzne 
a. ML poďakoval dosluhujúcim a čestným členom s-VhT za ich zaslúžilú činnosť a 

odovzdal im pamätné predmety. 
   Je potrebné doplniť lektorský zbor pre kurzy inštruktorov. Sekcia VhT KST poveruje 

predsedu sekcie rokovať s vytipovanými inštruktormi VhT II. kvalifikačného stupňa 
o možnosti týchto vytipovaných inštruktorov zapojiť do lektorského procesu. 
V prípade kladných rokovaní navrhne Učebno-metodickej komisii KST menovať 
ďalších lektorov pre kurzy inštruktorov VhT /troch lektorov/.  

11) Diskusia 
a. Členovia s-VhT diskutovali o kritériách výkonnostnej turistiky a získavaní 

výkonnostných odznakov vysokohorskej turistiky 
b. TG a JLe apelujú na akceptovanie moderných technológii vo výkonnostnej turistike 

(napr. akceptovaní záznamov GPX a pod.) 

12) Uznesenie 
V texte 

13) Záver 
       ML uzavrel zasadnutie s-VhT o 15:00. 
 
 

Zapísal: Mgr. Tomáš Goga, PhD. 
              Tajomník Sekcie VhT KST 

 

   Ing. Mikuláš Letavay 
Predseda Sekcie VhT KST 

  
V Zázrivej, dňa 22.10.2022  

 


